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സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണത്തിന് വേണ്ടി കേന്ദ്രസർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ്

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി. 2005 സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന്

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നു. 2006 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ 200

ജില്ലകളിൽ കൂടി ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. 2006ൽ കേരളത്തിൽ വയനാട്, പാലക്കാട്

ജില്ലകളിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. 2008ൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ

ജില്ലകളിലും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിൽ

താമസിക്കുന്ന ഏതൊരു കുടുംബത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 100

ദിവസത്തിൽ കുറയാതെ പണി ലഭിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന

ലക്ഷ്യം. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നതും 18വയസ്സ് പൂർത്തിയായ ഏതൊരു

വ്യക്തിക്കും തൊഴിലിനായി അപേക്ഷിക്കാം. സ്ത്രീപുരുഷ ഭേദമില്ലാതെ

തുല്യവേതനം നൽകുന്നതും തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്.

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, കാർഷിക മേഖല, ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസ.നം

എന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽ

ഇടനിലക്കാരോ ഇല്ല സെക്ഷൻ 17(A) പ്രകാരമാണ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നിലവിൽ

വന്നത്. ഫയൽ പരിശോധന, ഫീൽഡ് പരിശോധന, തൊഴിലാളികളുമായി ഉള്ള

ആശയവിനിമയത്തിന് ശേഷമാണ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ നടത്തുന്നത്. ഈ

ഗ്രാമസഭയിൽ തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് ഒരാളെയാണ് അധ്യക്ഷയായി

തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത.്

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽപോത്തൻകോട് ബ്ലോക്കിൽ അഴൂർ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കൃഷ്ണപുരം,(വാർഡ് 7) വാർഡിലെ 2018- 19 ഒക്ടോബർ 1മുതൽ

മാർച്ച് 31വരെയുള്ള കാലയളവിലെസോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് .



അഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽആകെ 6,171 തൊഴിൽ കാർഡ് കുടുംബങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 3094

ആക്ടീവ് തൊഴിൽകാർഡ് കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ട് .ഏഴാം വാർഡ്ആയ കൃഷ്ണപുരം

വാർഡിൽ 339 തൊഴിൽ കാർഡ് കുടുംബങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 107ആക്റ്റീവ് തൊഴിൽകാർഡ്

കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ട്.

പരിശോധിച്ചഫയലുകൾ

⬛ DP/270933 മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണപ്രവർത്തികൾ ,ശോഭ.

⬛ DP/277983വ്യക്തിഗത ഭൂമിയിലെ മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണപ്രവർത്തികൾ.

⬛ DP/268350 മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണപ്രവർത്തികൾ, JLG കൂട്ടായ്മ.

⬛ DP/268547 നഴ്സറി യൂണിറ്റ് ,ശ്രീകല.

⬛ DP/268022 നഴ്സറി യൂണിറ്റ് കാർഷിക നഴ്സറികൾ

⬛ DP/270935 മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണപ്രവർത്തികൾ ,ജനനി.

⬛ DP/268351 മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണപ്രവർത്തികൾ ,ചങ്ങാതി JLG.

️ amcപ്രകാരമുള്ള കവർപേജ് മുകളിൽപറഞ്ഞഫയലുകളിൽ ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ

പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഉള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നു.

️ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ് ഇല്ലായിരുന്നു.

️ ആക്ഷൻപ്ലാൻ കോപ്പി DP/277983എന്നഫയലിൽ ഒഴികെഎല്ലാ ഫയലിലും

ഉണ്ടായിരുന്നു.

️ ഡിമാൻഡ്ഫോം DP/277983 ഒഴികെഎല്ലാ ഫയലിലും ഉണ്ടായിരുന്നു.

️ സാങ്കേതികഅനുമതി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ,സെക്യൂറിൽ നിന്നും

ലഭിച്ചതിന്റെ കോപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു



️ ഭരണാനുമതിയും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ,സെക്യുറിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതിൻറെ

കോപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു.

️ വർക്ക് ലൊക്കേഷൻ കോപ്പി DP/277983 ഒഴികെബാക്കി എല്ലാ ഫയലിലും

ഉണ്ടായിരുന്നു.

️ ഡീറ്റെയിൽഡ്എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

️ മെഷർമെൻറ് ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു.

️ മസ്റ്റ്റോൾ നമ്പർ 20135എന്ന മസ്റ്റ്റോളിൽ ടോട്ടൽഅറ്റൻഡൻസ്എന്ന

കോളത്തിൽവേജ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് .

️ മസ്റ്റ്റോൾ number 167983,13347,7766വൈറ്റ്നർയൂസ് ചെയ്തു തിരുത്തിയിരികുന്നു.

️ DP/277983 എന്നഫയലിൽചില മസ്റ്റ്റോളുകളിൽ absentവെട്ടി സൈൻ

ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

️ വേജ് ലിസ്റ്റ,് ftoഎന്നിവ ഇല്ലായിരുന്നു .

️ സൈറ്റ് ഡയറി DP/270935എന്നഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി ഒന്നിലും

ഇല്ലായിരുന്നു .

️ വർക്ക് കംപ്ലീഷൻസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല .

ഫീൽഡ് പരിശോധന

പങ്കെടുക്കാൻ മുകളിൽപറഞ്ഞിരിക്കുന്നഫയലുകളിൽ 30പുരയിടങ്ങൾ

സന്ദർശിച്ചു.സന്ദർശിചപുരയിടങ്ങളിൽഎല്ലാംതന്നെ മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണ

പ്രവർത്തികൾ നല്ല രീതിയിൽചെയ്തിരുന്നു. കൂടാതെ കൃഷിയും

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു .പുരയിടങ്ങളിൽഎല്ലാം തന്നെ വാഴ ,മരച്ചീനി ,ചേമ്പ്,

ചേനഎല്ലാം കാണാൻ കഴിഞ്ഞു .മഴക്കുഴി ,ചെറിയ താര ,വലിയ താര എന്നിവ

ഭാഗികമായി നശിച്ച നിലയിലാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് . DP/268351ഫയലിലെ



,രോഹിണിഎന്ന വ്യക്തിയുടെ പുരയിടം സന്ദർശിച്ചതിൽ നിന്നും വാഴ

പുതിയതായി നട്ടിരിക്കുന്നത് ആയി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള

വെള്ളത്തിനായി തൊഴിലാളികളെല്ലാം ചേർന്ന് ആപുരയിടത്തിൽ തന്നെ കുളം

കുഴിച്ചു. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൃഷിയിൽനിന്ന് വിളവെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന്

തൊഴിലാളികൾപറഞ്ഞു .cibലെവിവരങ്ങൾപൂർണമായും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഡോർ ടു ഡോർവെരിഫിക്കേഷൻ

100പണിഎല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ല .നഴ്സറി കൃഷിക്കുവേണ്ടി

തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും ചിലവായ തുക പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഇതുവരെയും

ലഭിച്ചിട്ടില്ല .സിഐ ബി ക്ക് ചിലവായ തുകയുടെബില്ല് പഞ്ചായത്തിൽ

ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവും തൊഴിലാളികൾക്ക്

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തൊഴിലാളികൾക്ക് സമയത്തിനുള്ളിൽ കൂലി ലഭിക്കുന്നില്ല.

തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി

മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങണംഎന്ന് പറഞ്ഞു

.രണ്ട് അംഗങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു തൊഴിൽ കാർഡിൽഓരോരുത്തർക്കും 100പണി

ലഭിക്കണം.സമയം 9 മുതൽ 4 മണി വരെആക്കണംഎന്നെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ

തൊഴിലാളികളെ കണ്ടതിൽ നിന്നും മനസ്സിലായി.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

അഴൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കൃഷ്ണപുരം വാർഡിലെ ഗ്രാമസഭ രാവിലെ 10 മണിക്ക്

പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽവച്ച് കൂടുകയുണ്ടായി. Vrp മാർ, മെമ്പർ, ae,

തൊഴിലാളികൾഎന്നിവർസോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയിൽപങ്കെടുത്തു.

തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും അധ്യക്ഷയായി ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു,സുബൈദഎന്ന

തൊഴിലാളിയെഅധ്യക്ഷനായി തെരഞ്ഞെടുത്തു.ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോടെ യോഗം

ആരംഭിച്ചു.ഭരണഘടനാ പ്രതിജ്ഞ വിആർപി ഉൽപ്രേക്ഷ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു.

തുടർന്ന് വാർഡ് മെമ്പർഓമനസ്വാഗതം പറഞ്ഞു. തൊഴിലുറപ്പ് നെക്കുറിച്ചും



സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് നെ ക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് വിആർപിഅഖിൽആമുഖം

പറയുകയും സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് നെ കുറിച്ച് പറയുകയും ചെയ്തു. തൊഴിലാളികളുടെ 10

അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് vrp ദിവ്യ വിവരിച്ചു നൽകി. തുടർന്ന് റിപ്പോർട്ട്

അവതരണംആയിരുന്നു.2018 ഒൿടോബർ ഒന്നുമുതൽ 2019 മാർച്ച് 31വരെയുള്ള

കാലയളവിലെ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത.്വിആർപി ലീന റിപ്പോർട്ട്

അവതരിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ചർച്ചയ്ക്കുള്ള സമയംആയിരുന്നു. തൊഴിലാളികൾ

പരാതികളും, അഭിപ്രായങ്ങളും പറഞ്ഞു.

☑️ തൊഴിൽസമയം കുറയ്ക്കുക 9 മുതൽ നാലുമണി വരെആക്കുക.

☑️ കൂലി 500 രൂപയാക്കി വർധിപ്പിക്കുക.

☑️സിഐ ബിബോർഡിന്റെ കാശ് തിരികെ കിട്ടിയിട്ടില്ല.

☑️കൂലി ലഭിക്കുവാൻ കാലതാമസം നേരിടുന്നു.

☑️ 100 ദിവസത്തെ പണി ലഭിച്ചിട്ടില്ല, ഈവർഷം നൂറു പണി കിട്ടണം.

☑️അത്യാവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ജോലിസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും നേരത്തെ പോകാൻ

അനുവദിക്കണം.

☑️ തൊഴിലിടങ്ങളിൽവച്ച് മരിക്കുന്ന തൊഴിലാളിയുടെ കുടുംബത്തിന്

നഷ്ടപരിഹാരത്തുക നൽകണം, തുക വർധിപ്പിക്കണം.

തുടർന്ന് ae മറുപടി നൽകി.

☑️ തൊഴിൽസമയം കുറയ്ക്കുക, കൂലി കൂട്ടുക,എന്നിവഓർഡർവന്നാൽ മാത്രമേ

ചെയ്യാൻപറ്റുകയുള്ളൂ.അതുവരെഈനിലയിൽ തന്നെആയിരിക്കും.

☑️ഫണ്ട് വരാൻ താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കൂലി നൽകാൻസമയം നേരിടുന്നത.്

☑️100 ദിവസത്തെ പണി നൽകാൻശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

☑️നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ഉള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നുണ്ട.്

മറുപടിക്ക് ശേഷം റിപ്പോർട്ട് കയ്യടിച്ചു പാസാക്കി.പിആർപി ഉൽപ്രേക്ഷ



നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. ദേശീയ ഗാനത്തിനുശേഷം ഗ്രാമസഭ പിരിച്ചുവിട്ടു.


